
 

Ngày 17 Tháng Sáu 2022 

NGƯỜI NHẬN:  Thành viên của Hội đồng Trường Boston 

TỪ:  Alison Hramiec, Hiệu trưởng trường, Học viện Ban ngày và Buổi tối Boston (BDEA) 

  Cris Rothfuss, Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban quản trị BDEA 

 

Về việc:  Yêu cầu gia hạn hợp đồng cho thuê Học viện Ban ngày và Buổi tối Boston 

 

Học viện Ban ngày và Buổi tối Boston (BDEA) là một Trường bán công Horace Mann I, được Ban Giáo 

dục tiểu học và trung học cho thuê trong vòng năm năm. Ban đầu được phê duyệt vào năm 1995, và đã 

được Massachusetts cho thuê vào năm 1998, hợp đồng thuê của chúng tôi đã được gia hạn vô điều kiện 

bốn lần.  Hiện tại chúng tôi đang tiến đến cuối năm thứ tư của một hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng Sáu 

năm 2023.  Là một phần của quy trình trách nhiệm giải trình, chúng tôi đang cố gắng gia hạn hợp đồng 

thuê để tiếp tục hoạt động từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2028. Quy trình gia hạn yêu cầu chúng tôi xem xét 

tiến độ trong kỳ hạn cho thuê, và trình bày các kế hoạch tương lai của chúng tôi. Đơn này trình bày phân 

tích các hoạt động và kết quả của chúng tôi với doanh thu từ học sinh, nhân viên, gia đình, ban quản trị và 

Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của BDEA. Các kế hoạch tương lai cũng bao gồm phản hồi từ những cổ đông 

này. Những tài liệu này được xem xét và thông qua (vào thứ Ba, ngày 14/06/2022) bởi Ban quản trị của 

BDEA.  

BDEA là trường trung học bán công thay thế ở Roxbury đóng vai trò quan trọng và độc nhất trong việc 

phục vụ học sinh quá tuổi và không được trường trung học công nhận thông qua mô hình giáo dục dựa 

trên năng lực (63% học sinh có kết quả kiểm tra dưới cấp lớp theo đánh giá của MAPS). Trong thời hạn 

thuê này chúng tôi đã tăng số lượng đăng lý SpEd và ESL và do đó đồng thời tăng số lượng nhân viên và 

tài nguyên (22% giáo viên có chứng nhận kép trong ESL và 48% trong SpEd). Trong số 161 học sinh tốt 

nghiệp trong đợt này, 54% đã vào đại học, 19% đã đi làm và 27% tham gia các chương trình đào tạo. Với 

việc tập trung vào phục hồi công lý và cam kết trở thành cũng như thể chế phân biệt chủng tộc, chúng tôi 

đã duy trì tỉ lệ đình chỉ ở mức 3%, dưới mức tiêu chuẩn được kỳ vọng. Cuối cùng chúng tôi cũng ổn định 

ở mức tài sản 1.66M. Chúng tôi tự hào về quan hệ hợp tác bền vững với BPS và BTU trong nhiều năm. 

Vì chúng tôi là một Trường bán công Horace Mann nên đơn xin gia hạn hợp đồng thuê yêu cầu sự trợ 

giúp của Công đoàn Giáo viên Boston và một phiếu xác nhận của Ủy ban Trường Boston.  Đính kèm là 

các tài liệu phác thảo để bạn xem xét. Chúng tôi mong muốn thảo luận với bạn về đơn xin gia hạn tại 

cuộc họp hội đồng trường vào thứ Ba, ngày 21/06/2022. 

Tôi sẵn sàng thảo luận về các tài liệu này trước cuộc họp nếu điều đó có ích.  Bạn có thể gọi đến số (617) 

838-1157 hoặc gửi thư đến ahramiec@bostonpublicschools.org. 
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